
 

 

– REGULAMIN – 
IX Mistrzostwa Polski Energetyków w Bowlingu  

Łaziska Górne, 8-10 listopad 2017 r. 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
§1 

Nazwa imprezy: IX Mistrzostwa Polski Energetyków w Bowlingu (Impreza została ujęta w Kalendarzu imprez  
i zawodów sportowych w zakresie rekreacji fizycznej, turystyki i sportu Federacji Sportowej „Energetyk”). 
 

§2 
Termin imprezy: 8-10 listopad 2017 r.;  Miejsce rozgrywek: MOSiR, Łaziska Górne, ul. Ogrodowa 50, www.mosir.laziska.pl; 
Zakwaterowanie: Hotel Modus, Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 10b, www.hotelmodus.pl  
 

§3 
Organizator: Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro”, www.ssk-elektro.pl  
 

§ 4 
Cel imprezy: Popularyzacja bowlingu, aktywnego wypoczynku i rekreacji podczas gry w bowling, integracja pracowników 
branży energetycznej. 
 

§ 5 
Uczestnictwo: W Mistrzostwach mogą wziąć udział pracownicy branży energetycznej (tj. elektrowni, elektrociepłowni, 
spółek dystrybucyjnych oraz Sponsorów) zgłoszeni indywidualnie lub grupowo poprzez zakład pracy na właściwej Karcie 
uczestnictwa. Zasady uczestnictwa:  
 Kartę uczestnictwa należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2017 roku  

e-mailem na następujący adres: ssk-elektro@ssk-elektro.pl ,  
 Wraz z Kartą uczestnictwa należy przesłać potwierdzenie dokonanej opłaty startowej:  

 wariant I (nocleg od 8 do 10 listopada): 650 zł  / 1 os. 
 wariant II (nocleg od 9 do 10 listopada): 500 zł  / 1 os. 

UWAGA! W przypadku wyboru pokoju 1-osobowego – dopłata w wysokości 50zł / os. za 1 dzień. 
 

PRZEPISY OGÓLNE 
§ 6 

Mistrzostwa Polski Energetyków w Bowlingu będą rozgrywane w grach indywidualnych i drużynowych. Suma najlepszych 
indywidualnych wyników gier eliminacyjnych (porannych i wieczornych) uzyskanych przez 5 najlepszych zawodników jednej 
firmy stanowi wynik drużyny w końcowej klasyfikacji drużynowej. 
 

§ 7 
Jedna drużyna bowlingowa to maksymalnie 8 zawodników z każdej firmy (4 kobiety, 4 mężczyzn). Każda firma ma prawo 
zgłoszenia dowolnej ilości drużyn. 
 

§ 8 
Uczestnicy Mistrzostw zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe: kobiety (kategoria Open) oraz mężczyźni  
(2 kategorie wiekowe – równo wg nr PESEL podzieleni na 2 grupy wg nadesłanych zgłoszeń). 
 

§ 9 
Mistrzostwa odbędą się tylko w przypadku zgłoszenia się minimum 36 zawodników. W przeciwnym razie pełna wpłacona 
opłata startowa będzie podlegać zwrotowi. 
 

ZASADY GRY 
§ 10 

Początek i koniec gry. Gra zaczyna się wraz z komendą sędziego głównego sygnalizującego start, a kończy się wraz  
z sygnałem sędziego głównego do opuszczenia obszaru torów. Niestawienie się zawodnika w wyznaczonym czasie 
powoduje przyznanie walkowera. Zawodnik przed rozpoczęciem gry dobiera kulę odpowiednią dla siebie i oddaje rzut na 
powierzchnie toru w kierunku kręgli. 
 

§ 11 
Zasady punktacji. Celem gry jest zbicie wszystkich kręgli. Gra składa się z 10 ramek (jedna pełna gra). Jeżeli w pierwszym 
rzucie zawodnik strąci wszystkie kręgle, kończy rzut w tej ramce, jeżeli nie, otrzymuje drugi rzut z kręglami, które nie zostały 
zbite w pierwszym rzucie. W 10 ramce, po zbiciu wszystkich kręgli za pierwszym lub drugim razem zostaje przyznany jeden 
dodatkowy rzut. 
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§ 12 
Faule, wykroczenia. Następujące przykłady zaliczane są do fauli, jeżeli zawodnik: Przekroczy linię rzutu – spalony (będzie 
włączony automat wyłapywania tzw. spalonych; Rzuci kula poza pole gry; Opuścił bieżnie bez zgody sędziego; Przeszkadza 
innym graczom w wykonywaniu rzutów. 
 

SYSTEM GIER 
§ 13 

Mecze eliminacyjne będą podzielone na gry poranne i wieczorne (rozgrywane w trybie nocnym kręgielni). Suma wszystkich 
gier eliminacyjnych porannych i gier wieczornych stanowić będzie wynik drużyny bowlingowej oraz indywidualny wynik 
awansujący do finału. Liczba gier eliminacyjnych jest uzależniona od liczby zgłoszonych uczestników. 
 

§ 14 
Do finału awansuje 9 najlepszych zawodników z poszczególnych kategorii. Wyniki zawodników z finałów nie będą już 
zaliczane do „drużynówki”.  
 

§ 15 
O końcowym wyniku gier indywidualnych i zdobyciu tytułu mistrzowskiego decydować będzie suma wszystkich zaliczonych 

gier tzw. TOTAL PIN (gry eliminacyjne + finałowe) pomniejszona o najniższy wynik z wszystkich rozegranych gier.  

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w grach eliminacyjnych lub/i finałowych o miejscu będzie decydować 

większa liczba punktów uzyskanych w ostatniej grze zaliczonej do punktacji. 

§ 16 
W zależności od liczby zawodników Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższego systemu gier. 
 

SPRZĘT SPORTOWY 
§ 17 

Wszyscy zawodnicy w czasie gier eliminacyjnych oraz finałowych powinni nosić specjalne obuwie własne lub 
ogólnodostępne w kręgielni przeznaczone do gry w bowling. 
 

§ 18 
Mile widziane jednolite koszulki zawodników z jednej firmy. 
 

§ 19 
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do używania kul bowlingowych własnych lub/i dostarczonych przez kręgielnię. 
 

SĘDZIOWIE 
§ 20 

Podczas rozgrywania meczów finałowych organizator zapewnia sędziów (główny, techniczny). 
 

NAGRODY 
§ 21 

Dla zawodników w każdej kategorii, którzy uzyskają miejsca od 1 do 3 organizator przewiduje trofeum sportowe 
i bon wartościowy. Dla wszystkich uczestników są przewidziane upominki. 
 

§ 22 
Dla drużyn, które uzyskają miejsca od 1 do 5 organizator przewiduje trofeum sportowe i dyplom. 
 

§ 23 
Dla uczestników (zarówno wśród pań i panów) Mistrzostw, którzy uzyskają największą liczbę punktów w jednej pełnej grze 
organizator przewiduje trofeum sportowe i upominek. 
 

§ 24 
Rozdanie trofeów sportowych i nagród zostanie przeprowadzone po zakończeniu gier finałowych Mistrzostw. Osoby, które 
nie będą uczestniczyć podczas zakończenia Mistrzostw nagroda nie przysługuje. 

 
PRZEPISY PORZĄDKOWE 

§ 25 
Organizator przewiduje trzykrotne smarowanie torów: 1- przed grami porannymi, 2- przed grami wieczornymi, 3- przed 
grami finałowymi. 

§ 26 
Przed rozpoczęciem gier porannych i wieczornych oraz finałowych zostanie przeprowadzone losowanie tury, torów  
i kolejności startowej. 

 
  
 



 

 

§ 27 
Dopuszcza się 5-minutowe oczekiwanie na nieobecnego zawodnika, po czym w przypadku nie stawienia się go  
w tym czasie przyznany zostanie walkower. 
 

§ 28 
Wszyscy zawodnicy, trenerzy, sędziowie, osoby towarzyszące oraz kibice powinni zdawać sobie sprawę, iż uczestniczą  
w zawodach sportowych o wysokiej randze i zachowywać się w sposób adekwatny do tej rangi. 
 

§ 29 
Istnieje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów oraz wyżywienia nie zakupionych na kręgielni, w której odbywają 
się zawody. W przypadku nie dostosowania do niniejszego przepisu organizator zdyskwalifikuje zawodników całej drużyny. 
 

§ 30 
Palenie tytoniu podczas zawodów jest dozwolone tylko i wyłącznie w strefie do tego wyznaczonej i tylko w czasie, gdy 
zawodnik aktualnie nie bierze czynnego udziału w grze. W przypadku nie dostosowania do niniejszego przepisu organizator 
zdyskwalifikuje zawodnika. 
 

§ 31 
Podczas Mistrzostw obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia w wypożyczonym obuwiu bowlingowym poza pomieszczenia 
kręgielni. W przypadku nie dostosowania do niniejszego przepisu organizator zdyskwalifikuje zawodnika. 
 

§ 32 
Zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, a w szczególności: 

 zna obowiązujący regulamin turnieju  
 stawia się na czas, bezwzględnie stosuje się do uwag i wskazówek sędziów i organizatorów 
 sprawnie przemieszcza się na swoje tory i oddaje rzuty nie powodując zbędnych opóźnień 
 zwraca uwagę innym tylko w sytuacjach rażącego zachowania przeszkadzającego w grze, ale przede wszystkim 

skupia się na własnej osobie, swoje uwagi kieruje do sędziów i organizatorów, a nie do innych zawodników. 
 

§ 33 
Zawodnicy mają całkowity zakaz ingerowania w wynik gry poprzez jego zmianę na konsoli, usuwanie przeszkód, samowolne 
rozstrzyganie sytuacji spornych. W każdym z takich przypadków należy natychmiast powiadomić Sędziego zawodów. 
 

§ 34 
Podczas gier turniejowych istnieje całkowity zakaz przebywania osób postronnych w strefie torów, stolików, przy 
podajnikach oraz miedzy torem, a stolikami przy podajnikach. 
 

POSTANOWIENIA KONCOWE 
§ 35 

Wszystkie zaistniałe kontrowersje bądź inne kwestie o charakterze sportowym rozstrzygać będzie Główny Sędzia. Protest 
dotyczący zawodów może być wniesiony do Sędziego Głównego. W przypadku nieuwzględnienia protestu przez Sędziego 
Głównego, zawodnikowi przysługuje prawo wniesienia do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenie 
protestu musi to nastąpić w formie pisemnej nie później niż 30 min. po otrzymaniu decyzji od Sędziego Głównego. Protest 
należy składać tylko w formie pisemnej. Przy składaniu protestu należy wpłacić wadium w wysokości 100 zł, (zwrot tylko  
w przypadku uznania protestu). 
 

§ 36 
Organizator Mistrzostw zapewnia:  

 Zakwaterowanie i wyżywienie (wg wybranego wariantu), 
 Udział w uroczystej kolacji, 
 Ubezpieczenie na czas trwania zawodów, 
 Wystawienie rachunku (SSK Elektro nie jest płatnikiem VAT) celem rozliczenia Mistrzostw,  
 Obuwie sportowe oraz kule bowlingowe dla uczestników,  
 Szatnie w miejscu zawodów. 

 
§ 37 

Organizator Mistrzostw nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności karnej ani cywilnej za ewentualne szkody i straty 
spowodowane przez uczestników Mistrzostw. 
 

§ 38 
Interpretacja niniejszego Regulaminu oraz wszystkich spraw w nim nie ujętych należy wyłącznie do Organizatora. 

 
 
 
Łaziska Górne, 15.09.2017 r. 

Wersja 1 


